
Σελίδα 1 από 2 

   
ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 
 
 
Περιγραφή προϊόντος 
Το PROPLASTEX είναι λευκός στόκος οικοδομών εσωτερικής χρήσης με βάση ακρυλικές ρητίνες.  
Δουλεύεται άνετα και δεν στεγνώνει στη σπάτουλα. Τρίβεται εύκολα και γρήγορα και προσφέρει τέλειο 
στρώσιμο χωρίς να «κάθεται».  

Συνιστώμενες χρήσεις 
Κατάλληλος για στοκάρισμα εσωτερικών επιφανειών από σοβά, ξύλο, γυψοσανίδες κ.λπ. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Ρητίνη: Ακρυλική  
Πυκνότητα: 1.76±0.09 g/ml (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2811.01-02, 20°C) 
Ιξώδες: 122±28 poise (ISO 2884.02-03) 
Στερεά κ.β.: 71±1%  (ΕΛΟΤ EN ISO 3251-03) 
Στερεά κ.ό.: 49±1% (ISO 3233-98) 
pH: 8.8±0.9 (ISO 976-96) 
 

Αποχρώσεις 
Λευκή. 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά 
Έχει μεγάλο χρόνο δουλέματος (open time).  
Δεν στεγνώνει στη σπάτουλα.  
Τρίβεται εύκολα.  
Στεγνώνει γρήγορα.  
 

Απόδοση 
Απόδοση: Περίπου 2-3 m2/Kg, ανάλογα με την κατάσταση της επιφάνειας που στοκάρεται. 

Οδηγίες εφαρμογής 
Προ της εφαρμογής απομακρύνονται σκόνες και σαθρά. Σε σοβά προηγείται αστάρωμα της επιφάνειας με 
PRIMEX A-300 ή PRIMEX A-1300, ενώ σε ξύλο προηγείται αστάρωμα της επιφάνειας με VELATURA. Το 
PROPLASTEX εφαρμόζεται ως έχει σε λεπτές στρώσεις. Στη συνέχεια μπορεί να επαναβαφεί κατ’ ευ-
θείαν με πλαστικό χρώμα ή με βερνικόχρωμα αφού ασταρωθεί με VELATURA.  
Μέθοδος βαφής: Σπάτουλα. 
Διαλυτικό αραίωσης: Δεν αραιώνεται. 
 

Τα εργαλεία βαφής καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με άφθονο νερό και σαπουνάδα.   

Χρόνοι στεγνώματος 
Στεγνό: 25±5 λεπτά (ASTM D 1640-03). 
Χρόνος τριψίματος: 2½±½ ώρες. 
 

Οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται κάτω από συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και αυξημένης σχε-
τικής υγρασίας. 

Συσκευασία 
Συσκευάζεται σε δοχεία των 0.4 Kg, 0.8 Kg  και 5 Kg.  
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Σελίδα 2 από 2 

Αποθήκευση 
1 χρόνο τουλάχιστον εφόσον τα δοχεία παραμείνουν κλειστά και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. 

Υγιεινή και ασφάλεια 
Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για 
τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, αναφερθείτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. 

Παρατηρήσεις 
 Επειδή το PROPLASTEX περιέχει αρκετό νερό δεν γεμίζει τόσο καλά όσο ένας λαδόστοκος. 
 Το PROPLASTEX έχει μικρότερο χρόνο δουλέματος και στεγνώνει γρηγορότερα απ’ ότι ένας λα-

δόστοκος. 
 

 

Εκδόθηκε: Απρίλιος 2012 
Το παρόν αντικαθιστά κάθε προηγούμενο 

 
 


